
Dějepis 8. ročník (30.4. – 3.4.) 

1. Pročti  si článek Sjednocení Itálie a Německa (učebnice str.79 -81)  

( žlutý rámeček nemusíš)  

2.Opiš si do sešitu  přiložený zápis : 
Sjednocení Itálie 

1859 válka s Rakouskem – za pomoci Napoleona III. vítězství Sardin. království → připojena Lombardie , 

 po plebiscitu (lid. hlasování) státy ve středu Itálie 

1860 Giuseppe Garibaldi – dobyl Sicílii a Neapolsko  → připojeny k Sard. král. 

1861 Viktor Emanuel přijal korunu ital. krále → Itálie královstvím 

1866 připojeno Benátsko 

1870 dokončeno sjednocení Itálie – včetně Vatikánu, hlavním městem se stal Řím 

moc krále omezena ústavou → konstituční monarchie 

Sjednocení Německa ( krví a železem) 

1862 prus. min. předsedou Otto von Bismarck (stál v čele velkostatkářů – junkerů) 

1864 ve válce s Dánskem získal území Šlesvicka a Holštýnska 

1866 spor s Rakouskem o vedoucí roli v Něm. spolku → válka , rozhod. bitva u Hradce Králové =  

         vítězství Pruska → k Prusku připojeny další něm. země → Severoněm. spolek 

1870 – válka s Francií, po vít. 1871 vyhlášeno něm. císařství – císařem Vilém I. 

velký hospodářský rozmach → expanze (výboje) do již. Afriky, Turecka, Číny a Tichomoří 

od 90. let spojenectví s Rak a It. 

na počátku 20. století pro soupeření s VB budování silného námořnictva 

3. Vypracuj si odpovědi na otázky: 
 

Kdy a jak byla k sardinskému království připojena Lombardie ? Kdo se ještě přihlásil  ke společnému státu? 

Kdo a kdy dobyl Sicílii a Neapolsko? Kdo se stal 1.ital.králem?  Kdy bylo připojeno Benátsko? Kdy bylo 

sjednocení Itálie dokončeno? Čím se pak Itálie stala? 
Jak říkáme, že bylo sjednoceno Německo? Vysvětli, proč se tento název používá. Kdo stál v čele tohoto 

sjednocení, jakou funkci zastával? Které válečné konflikty vedly ke sjednocení Německa.  Čím se Německo 

po sjednocení stalo? Jak se jmenoval 1.panovník ? Čím byl způsoben velký hospodářský rozmach na konci 

19.století? Vysvětli pojem expanze. S kým vytvářelo spojenectví od 90. let 19.stol? Jak se Německo 

připravovalo na střetnutí  

s  V. Británií? 
 

2. Pročti si článek Habsburská monarchie ve 2 pol.19.st. (str.82 – 84)  

Zkus i prohlédnout obrázek na str. 82 a zjisti, co ti připomínají stavby na obrázku 

Zapiš si do sešitu přiložený zápis : 
Habsburská monarchie ve 2.polovině 19.stol. 
50. léta – absolutní moc = umrtvení politického a společen. života → A. Bach = bachovský absloutismus 
oporami režimu : policie, četnictvo, cenzura, církev, armáda 
hospodářství : liberální politika → otevřena cesta kapital.podnikaní 
1859 – po prohrané válce v Itálii pád bach.absolutismu  
1860 – říjnový diplom → slib ústavy → 1861 vydána, ale pro odpor Maďarů 1863 platnost pozastavena 
1866 Rakousko prohrálo válku s Pruskem = oslabení moci císaře →  1867 rakousko – uherské vyrovnání → 
Rakousko – Předlitavsko,  Uhry – Zalitavsko 
prosinec 1867 – pro Předlitavsko vydána nová ústava 
2.pol.19.stol. – industrializace ( zprůmyslnění) – výstavba žel. sítě, telegraf. sítě, paroplavba, 
1873 – hospodářská krize 
složité národnostní problémy, zejména mezi  Němci a Čechy 
vývoj volebního práva: 1867 -  4 volební kurie – podle majetku 
                                          1897 – 5 volebních kurií 
                                          1907 – všeobecné hlasovací právo (ve volbách vítězí soc. dem. str. – zástupci dělníků) 

 

 


